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: كتب شكر و تقدير 
  (نائب رئيس الوزراء االسبق )برهم صالح .  د–كتاب تهنئة 

  (وزير التعميم العالي و البحث العممي االسبق )عبدذياب العجيمي .  د–شهادة تقديرية 

  (رئيس جامعة القادسية)احسان القرشي .  د–كتاب شكر و تقدير 

  (رئيس جامعة القادسية السابق)عماد الجواهري .  د–كتاب شكر و تقدير , شهادة تقديرية 

  (جامعة القادسية/ عميد كمية العموم السابق )نوري المياحي .د- كتاب شكر و تقدير 

 (جامعة القادسية/ عميد كمية عموم الحاسوب و الرياضيات)هشام البيرماني . د- كتب شكر و تقدير 

  (مدير المجمس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية)عدلي البمبيسي .د- شهادة تقدير 

  (مساعد رئيس جامعة القادسية السابق)محمد الشاروط . د–كتاب شكر و تقدير 

 

: مؤتمرات و ندوات 

  العراق / 2008جامعة القادسية - المركز االول في المؤتمر العممي الطالبي 

  سوريا/  اتحاد الجامعات العربية –المركز الرابع في الممتقى الطالبي االبداعي الحادي العشر 

  مؤتمر واقع تكنولوجيا المعمومات في الجامعات العراقية– ziik / المانيا 

  العراق /  جامعة القادسية–مشاركة في المؤتمر العممي االول لكية عموم الحاسبات و الرياضيات 

  العراق/  جامعة بغداد –محاضر في ندوة امن المحتوى الرقمي 

 
 :البرامج التي اجيد العمل عميها و تدريسها 

  لغات البرمجة(Assembly , V C#.Net,  Java , Prolog , C++ , C , VB , Bash ) 

  تنصيب و ادارة الشبكاتEndian firewall , Linux router , Squid proxy ,…  

  ادارة و برمجة الهواتف الذكية– Android Mobile OS  

  تنصيب و ادارة خادم البريدMail server 

 السيرفر ادارة برامج Apache 

  برامج قاعدة البيانات(Access , MySQL ) 

  انظمة التشغيلWindows , Ubuntu , Debian  

 


